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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de homologação. São 
Joaquim de Bicas/MG, 25 de agosto de 2022. Homologo o resultado da 
presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 50/2022, Processo 
Licitatório n° 69/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial I – “A a E”, 
conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos fornecedores: 3Med 
Distribuidora de Medicamentos Ltda, Item 52, com valor total de R$ 
43.162,15 (quarenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quinze centavos); 
Acácia Comércio De Medicamentos Eireli, Item 47, com valor total de R$ 
99.517,00 (noventa e nove mil, quinhentos e dezessete reais), Item 48, com 
valor total de R$ 200.665,92 (duzentos mil, seiscentos e sessenta e cinco reais 
e noventa e dois centavos), Item 58, com valor total de R$ 25.765,90 (vinte e 
cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), Item 60, 
com valor total de R$ 35.617,80 (trinta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais 
e oitenta centavos), Item 73, com valor total de R$ 31.262,00 (trinta e um mil, 
duzentos e sessenta e dois reais), totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 392.828,62 (trezentos e noventa e dois mil, 
oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos); Bh Farma Comércio 
Ltda, Item 04, com valor total de R$ 1.090.582,56 (um milhão, noventa mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); Biohosp 
Produtos Hospitalares S.A., Item 27, com valor total de R$ 867.560,00 
(oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta reais), Item 67, com 
valor total de R$ 41.557,60 (quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete 
reais e sessenta centavos), Item 68, com valor total de R$ 56.764,80 
(cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 965.882,40 
(novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta 
centavos); Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Item 36, 
com valor total de R$ 424.825,20 (quatrocentos e vinte e quatro mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), Item 57, com valor total de 
R$ 23.117,40 (vinte e três mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 447.942,60 
(quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e 
sessenta centavos); Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, Item 12, com valor 
total de R$ 688.143,00 (seiscentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três 
reais), Item 17, com valor total de R$ 1.409.908,55 (um milhão, quatrocentos 
e nove mil, novecentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), Item 33, 
com valor total de R$ 386.776,46 (trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e 
setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 2.484.828,01 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e um 
centavo); Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, Item 16, 
com valor total de R$ 241.320,00 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e 
vinte reais), Item 38, com valor total de R$ 37.444,00 (trinta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro reais), totalizando os valores arrematados 
pelo licitante no importe de R$ 278.764,00 (duzentos e setenta e oito mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais); Destra Distribuidora De Medicamentos 
Ltda, Item 20, com valor total de R$ 658.080,00 (seiscentos e cinquenta e oito 
mil e oitenta reais); Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, 
Item 09, com valor total de R$ 58.195,80 (cinquenta e oito mil, cento e 
noventa e cinco reais e oitenta centavos), Item 14, com valor total de R$ 
57.929,20 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte 
centavos), Item 15, com valor total de R$ 22.345,20 (vinte e dois mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), Item 19, com valor total 
de R$ 47.635,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 186.105,20 
(cento e oitenta e seis mil, cento e cinco reais e vinte centavos); Inovamed 
Hospitalar Ltda, Item 29, com valor total de R$ 46.731,30 (quarenta e seis mil, 
setecentos e trinta e um reais e trinta centavos), Item 53, com valor total de R
$ 28.211,01 (vinte e oito mil, duzentos e onze reais e um centavo), totalizando 
os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 74.942,31 (setenta e 
quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos); Med 
Center Comercial Ltda, Item 02, com valor total de R$ 856.389,60 (oitocentos 
e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), 
Item 10, com valor total de R$ 343.772,00 (trezentos e quarenta e três mil, 
setecentos e setenta e dois reais), Item 39, com valor total de R$ 242.490,90 
(duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e noventa 
centavos), Item 54, com valor total de R$ 273.293,79 (duzentos e setenta e três 
mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), totalizando os 
valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 1.715.946,29 (um milhão, 
setecentos e quinze mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e nove 
centavos); Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico 
Hospitalares S/A, Item 37, com valor total de R$ 74.635,40 (setenta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos); Multifarma 
Comércio E Representações Ltda, Item 28, com valor total de R$ 230.062,20 
(duzentos e trinta mil, sessenta e dois reais e vinte centavos), Item 30, com 
valor total de R$ 567.652,80 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e 
cinquenta e dois reais e oitenta centavos), Item 31, com valor total de R$ 
373.658,00 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais), 
Item 44, com valor total de R$ 20.027,40 (vinte mil, vinte e sete reais e 
quarenta centavos), Item 45, com valor total de R$ 10.992,00 (dez mil, 
novecentos e noventa e dois reais), totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 1.202.392,40 (um milhão, duzentos e dois mil, 
trezentos e noventa e dois reais e quarenta centavos); Nutriminas Comércio 
de Nutrições Dietéticas E Materiais Hospitalares Ltda, Item 03, com valor 
total de R$ 11.391,80 (onze mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta 
centavos), Item 40, com valor total de R$ 26.131,70 (vinte e seis mil, cento e 
trinta e um reais e setenta centavos), totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 37.523,50 (trinta e sete mil, quinhentos e vinte e 
três reais e cinquenta centavos); Prati, Donaduzzi & Cia Ltda, Item 23, com 
valor total de R$ 207.561,20 (duzentos e sete mil, quinhentos e sessenta e um 
reais e vinte centavos); União Química Farmacêutica Nacional S.A., Item 18, 
com valor total de R$ 1.046.674,20 (um milhão, quarenta e seis mil, seiscentos 
e setenta e quatro reais e vinte centavos), Item 32, com valor total de R$ 
443.520,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
1.490.194,20 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, cento e noventa e quatro

reais e vinte centavos). O presente processo perfaz valor de R$ 11.351.370,84 (onze 
milhões, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta reais e oitenta e quatro 
centavos). Os itens 21, 22, 26, 35, 41, 42 e 72 restaram desertos. Os itens 01, 05, 06, 
07, 08, 11, 13, 24, 25, 34, 43, 46, 49, 50, 51, 56, 61, 65, 66, 69 e 70 restaram 
fracassados. Os itens espelhos não acionados foram revogados, conforme cláusula 
6.2.2 do edital. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de homologação. Processo 
Administrativo n° 56/2022. Referência: análise da solicitação de excedente na 
fórmula considerada para vale transporte considerando o ofício nº119/2022. 
Postulante: Instituto de Dignidade e Desenvolvimento Social – IDDS. DECISÃO. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 56/2022, instaurado para 
análise da solicitação de excedente na fórmula considerada para vale-transporte, no 
âmbito do contrato nº 13/2019. Considerando que a IDDS não juntou aos autos 
qualquer documento que comprove a solicitação do Consórcio para mudança da 
rubrica de “vale-transporte” para “ajuda de custo” lançada nos holerites de seus 
colaboradores. Considerando que a mudança da rubrica se deu em razão de 
decisão interna tomada entre os responsáveis pela entidade contratada, sem 
qualquer influência do Consórcio. E ainda, considerando a argumentação 
encampada no parecer jurídico acostado aos autos, indefiro o pedido formulado 
por meio do ofício 119/2022 que deu origem ao Processo Administrativo em 
comento. São Joaquim de Bicas, 24 de agosto de 2022. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 
72/2022. Ata de Registro de Preços n° 71/2022. Referência: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 50 
(compressa cirúrgica 45 cm x 50 cm). Solicitante: DCB – Distribuidora Cirúrgica 
Brasileira Ltda. – CNPJ: 20.235.404/0001-71. Decisão: Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 72/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa DCB – 
Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 50 se encontra de acordo com a média de 
preços obtida em pesquisa de mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; 
Considerando o Parecer Técnico n° 95/2022 juntado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 229/2022; Considerando o 
Parecer Contábil inserido aos autos; defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro pleiteado pela empresa DCB – Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda, 
referente ao item n° 50, constante na Ata de Registro de Preços n° 71/2022. O 
referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 20 de julho de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 25 de 
agosto de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 257/2022. Processo Licitatório nº 99/2022, Pregão Eletrônico nº 67/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de 
manutenção de extintores, incluindo recarga e pressurização. Empresa detentora 
dos preços registrados: Proteção Contra Incêndio Rival do Fogo Ltda. - EPP. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços 
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com 
endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 
98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal de Ata de 
Registro de Preços. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de 
Administração e Gestão, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por 
meio da presente publicação, que o empregado público Alfredo Davi Zanussi fica 
designado como fiscal da Ata n°257/2022, decorrente do processo licitatório n° 
99/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de 
serviço de manutenção de extintores, incluindo recarga e pressurização. A 
responsabilidade pelo exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a 
partir do início da vigência da Ata, sem prejuízo da execução de suas respectivas 
atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até 
o fim da vigência da Ata, ou até ulterior decisão.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 266/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 46/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa detentora dos preços 
registrados: BH Farma Comércio Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no Consórcio, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, 
Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 267/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 46/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa detentora dos preços 
registrados: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com endereço na Rua das 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de Bicas/
MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 
98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços
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nº 268/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 46/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa detentora dos preços 
registrados: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com endereço na Rua das 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de Bicas/
MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 
98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 269/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Conexão Médica Comercial Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível no consórcio ICISMEP, com 
endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, 
São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905/2571-3026.    

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 270/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Costa Camargo Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da 
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Consórcio, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro 
Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 
16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 271/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Destra Distribuidora de Medicamentos Ltda. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços 
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com 
endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, 
São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 272/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: MED Center Comercial Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com endereço na 
Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim 
de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 
98483-1905/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 273/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Medicamental Hospitalar Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio ICISMEP, com 
endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, 
São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 274/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Promefarma Medicamentos e Produtos 
Hospitalares Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da 
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Consórcio, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro 
Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 
16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 275/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços 
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com 
endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, Sâo



“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905/2571-3026.    

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 276/2022. Processo Licitatório nº 65/2022, Pregão Eletrônico nº 
46/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos I – “A a D”. Empresa 
detentora dos preços registrados: União Química Farmacêutica Nacional S.A.; 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos 
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
Consórcio ICISMEP, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor 
de Minas, CEP 32920-000, ão Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 
16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Designação de fiscal de Ata de 
Registro de Preços. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de 
Administração e Gestão, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, 
por meio da presente publicação, que a empregada pública Daniele Ferreira 
Faria fica designada como fiscal das Atas n° 266/2022 a nº 276/2022, 
decorrentes do processo licitatório n° 65/2022, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos 
farmacêuticos I – “A a D”. A responsabilidade pelo exercício da fiscalização 
supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência da Ata, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem 
acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência da 
Ata, ou até ulterior decisão/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 32/2022, Processo Licitatório nº 
141/2021 (aquisição de medicamentos tópicos e soluções). O objeto do 
presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 
52, constante na Ata de Registro de Preços nº 32/2022, conforme decisão de fl. 
44 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 52/2022. Em virtude do 
deferimento do pedido, o novo valor do item passa a ser de:   

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 14 de junho de 2022. Empresa contratada: 
Inovamed Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 12.889.035/0001-02.  
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio  
ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-
se disponível no setor de Controle de Contratos, com endereço Rua 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São Joaquim de 
Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 
98308-8642/2571-3026. 
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